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***A résztvevőnek el kell olvasnia ezt a tájékoztatást és beleegyező nyilatkozatot,  

mielőtt aláírja a beleegyező nyilatkozatot*** 
 
Tisztelt Résztvevő!  
 
Köszönjük a vizsgálat iránti érdeklődését. Ez a vizsgálat egy nagy, együttműködésen alapuló 
vizsgálat, amely Európa számos városában több helyszínen kerül elvégzésre. Célja a HIV és a 
nemi úton terjedő betegségek megértése Európában a szexuális egészségügyi ellátás fejlesztése 
és új megelőzés módszerek kidolgozása érdekében. A projektet felügyelő orvos 
(vizsgálatvezető) Prof. Dr. Hendrik Streeck, Institute for HIV Research, University Hospital, 
University Duisburg-Essen, Németország.  A vizsgálat finanszírozását a Janssen Vaccine & 
Prevention biztosítja.  
 
Amennyiben a kutatási vizsgálatban való részvétel mellett dönt, akkor a részvételi szándékát a 
jelen beleegyező nyilatkozat aláírásával kell kifejeznie.  Ha valamit nem ért, akkor kérjük, hogy 
kérdezze meg a kezelőorvosát, vagy a vizsgálatban dolgozó nővért. A klinikai munkatársak 
átbeszélik Önnel a jelen nyilatkozatban szereplő információkat. A vizsgálat vezetői bátorítják 
Önt kérdések bármikor történő feltevésére. Ennek a nyilatkozatnak a tanulmányozására és a  
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vizsgálatban való részvételnek a családjával, barátaival és a kapcsolódó közösségekkel való 
megbeszélésére a szükséges időt felhasználhatja, amint azt megnyugtatónak és szükségesnek 
érzi, annak eldöntéséhez, hogy szeretne-e részt venni a vizsgálatban. A beleegyező nyilatkozat 
egy példányát megőrzésre megkapja. 
 
Fontos, hogy megértse az alábbiakat: 
F A részvétel a saját döntésén alapul. 
F A vizsgálat részét képező klinikai látogatások, vizsgálatok és labortesztek nem járnak 

költséggel.  
F Ön szabadon dönthet úgy, hogy nem vesz részt ebben a vizsgálatban, vagy bármikor 

kiléphet ebből a vizsgálatból. 
F Dönthet úgy, hogy nem vesz részt ebben a vizsgálatban, vagy bármikor kiléphet ebből a 

vizsgálatból – ez semmilyen hatással nem lesz a jelenleg és a jövőben kapott egészségügyi 
ellátására. 

F Döntésétől függetlenül ugyanolyan kezelésben részesül.   
 

A jelen kutatási vizsgálat elvégzésének okai 
Önt azért kértük fel a részvételre, mert 

• Ön HIV-negatív  
de 

• a HIV-vírussal vagy egyéb, nemi úton terjedő betegségekkel (STI-k) való 
megfertőződés kockázatának van kitéve.  

vagy  
• a közelmúltban nemi úton terjedő betegséget – például szifiliszt vagy kankót – 

kapott el, vagy post-expozíciós profilaxist (PEP) szed a HIV-fertőzés elkerülése 
érdekében.  

 
Orvosa arról tájékoztatta Önt, hogy a szexuális gyakorlata nem biztonságos és a HIV-fertőzés 
elkerülése érdekében óvszert vagy pre-expozíciós profilaxist (PrEP) kellene használnia szex 
közben. Ösztönözni akarjuk arra, hogy maradjon biztonságban és előzze meg az esetleges HIV-
/STI-fertőzést, ugyanakkor felkérjük a vizsgálatban való részvételre is. 
 
A vizsgálattal a HIV és egyéb nemi úton terjedő betegségek terjedését akarjuk jobban 
megérteni. Számos betegség terjedhet nemi érintkezés útján, többek között a szifilisz, a kankó, 
chlamydia és hepatitisz. A legtöbb ilyen betegség gyógyítható (a HIV és a hepatitisz C 
kivételével), azonban súlyos egészségügyi problémákat okozhatnak, ha nem diagnosztizálják 
időben. Továbbá számos betegség sok antibiotikummal szemben ellenállóvá vált, így ezeknek 
a betegségeknek a kezelése nehézségekbe ütközhet. Ezért szeretnénk meghatározni, hogy az 
emberek milyen gyakran (gyakoriság) vannak kitéve annak, hogy a nemi úton terjedő 
fertőzéseket – így HIV-et és hepatitiszt – kapjanak el. Ez – azzal a kérdőívvel együtt, amelynek 
kitöltésére szeretnénk felkérni – segít bennünket jobb megelőzési stratégiák tervezéséhez, hogy 
a jövőben elkerülhetők legyenek az ilyen fertőzések.  
Azt is meg akarjuk határozni, hogy az emberek mennyi ideig maradnak ilyen vizsgálatban 
(megtartási arány). Ennek ismerete fontos számunkra, mivel az új stratégiák tesztelése sok 
esetben nehéz és hosszabb utánkövetési időt igényel. Ezért felkérjük, hogy töltsön ki egy  
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kérdőívet, amely a megelőző vizsgálatban való részvételre való hajlandóságát tárja fel, és 
amely által megtudhatjuk, hogy az ilyen fajta tesztelés lehetséges lehet-e Európában. 
A vizsgálathoz csatlakozó néhány résztvevő alkalmas lehet más vizsgálatokban való 
részvételre is, amelyek a jelenleg nem kezelhető, vagy a jelenlegi kezeléseknek ellenálló STI-
fertőzések – így a HIV – kezelésének új módjait próbálják feltárni. Ezek például lehetővé 
tehetik, hogy a résztvevők ellenőrzés alatt tartsák a szervezetükben levő HIV-vírust életük 
végéig történő gyógyszerszedés nélkül, vagy egyéb olyan STI-k gyógyítását, amelyek az 
antibiotikumokkal szembeni rezisztenciájuk miatt már nem kezelhetők. Ha ez Önre 
vonatkozik, akkor a vizsgálat munkatársai megbeszélik Önnel ezeket az opciókat is.  
 
Bevonási és kizárási kritériumok 
 
Akkor kérik fel Önt a vizsgálatban való részvételre, ha az alábbiakat állapították meg: 
 

Ø nem fertőzött HIV-vírussal 
ÉS 

Ø 18-55 éves életkor 
ÉS 

Ø Férfi nemű (születéskor, választva vagy interszexuális) 
ÉS 

Ø két, óvszer nélküli anális közösülés legalább két különböző férfi partnerrel 
(ismeretlen HIV-státuszú vagy HIV+ nem kezelt személyek) az elmúlt 24 
hétben   

VAGY 
szifilisz, rectális neisseria gonorrhea, mycoplasma genitalium, chlamydia 
vagy akut hepatitisz C vírus (HCV) fertőzés dokumentált kórelőzménye 
(labor, orvosi igazolás stb.) az elmúlt 24 hétben  
 

ÉS 
Ø részt szeretne venni ebben a vizsgálatban, hajlandó arra, hogy alávesse magát 

a vizsgálat eljárásainak, többek közt HIV-teszt és a HIV teszt eredményeinek 
átvétele, valamint megértette és aláírta a beleegyező nyilatkozatot.  

ÉS 
Ø hajlandó megadni az elérhetőségi adatait és az olyan szexuális tevékenységére 

vonatkozó adatokat, amelyek kiteszik Önt annak a kockázatnak, hogy elkapja 
a HIV-fertőzést. 

ÉS 
Ø hajlandó személyazonosságot igazoló dokumentumát felmutatni 

 ÉS 
Ø a vizsgálat tervezett időtartamára rendelkezésre áll utánkövetés céljára (12 

hónap). 
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Nem kérik fel Önt a vizsgálatban való részvételre, ha az alábbiakat állapították meg: 

 
Ø Bármely olyan jelentős (egészségügyi, pszichológiai/pszichiátriai és szociális) 

állapot, amely megzavarhatja a vizsgálat lefolytatását 
VAGY 

Ø Korábbi vagy egyidejű részvétel HIV-oltóanyag vizsgálatban, kivéve, ha 
dokumentáltan placébót kapott 

VAGY 
Ø Jelenlegi részvétel kutatási célú HIV-kezelési vagy megelőzési vizsgálatokban 

(Megjegyzés: korábbi részvétel nem kizáró feltétel) 
VAGY 

Ø Jelenleg ezen a klinikai helyszínen dolgozik. Egy másik vizsgálati helyszínen 
azonban alkalmas lehet a bevonásra. 

 
Hány önkéntes csatlakozik ehhez a projekthez? 
 
A projekt célja 4500 olyan személy bevonása, akik ki vannak téve annak a kockázatnak, hogy 
elkapják a HIV-et és más STI-ket. 
 
Mennyi ideig leszek a projektben?  
 
Összesen 12 hónapig kerül utánkövetésre. 
 
Milyen gyakran végeznek vizsgálatokat, teszteket, és a mire tesztelnek? 
Azt kérjük, hogy három havonta jöjjön vissza. Vér- és vizeletmintát veszünk. A vérben a HIV, 
a szifilisz, a hepatitisz A, B és C kórokozókat meglétét vizsgáljuk. A vizeletben a Chlamydia 
trachomatis, Neisseria gonorrhea, Mycoplasma genitalium, Lymphogranuloma venereum 
kórokozóinak jelenlétét vizsgáljuk. Külön keneteket veszünk a végbeléből és a torkából, mivel 
a vizsgálatok azt mutatták, hogy az STI-k elkerülhetik a figyelmünket, ha a fertőzés különböző 
helyeken történt. A kenetet saját maga is leveheti, ha ez megfelelőbb Önnek.  Megvizsgálhatjuk 
a baktériumok antibiotikum rezisztenciáját (AMR) is. Annak megértése érdekében, hogy a 
szervezete miként reagál a patogénre, lehetséges, hogy egyes alapvető immunreakciókat is 
vizsgálunk a vérben. 

• Chlamydia Trachomatis, Neisseria Gonorrhea (kankó), Treponema Pallidum 
(szifilisz), Mycoplasma genitalium and Lymphogranuloma venereum mind olyan 
baktérium, amely antibiotikummal kezelhető. A fertőzések egy része nem 
diagnosztizálhatók a vérből, ezért a szájüregben és a végbélben levő fertőzések 
kizárása érdekében vizeletmintát és keneteket is veszünk. 

• A hepatitisz A, B és C, valamint a HIV egyaránt vírusok. Létezik védőoltás a hepatitisz 
A és B ellen. Ha korábban kapott védőoltást, akkor tudni fogja, hogy védett-e a 
fertőzéssel szemben. Ha nem kapott védőoltást, akkor javasoljuk, hogy oltassa be 
magát. A szervezet általában magától kigyógyul a hepatitisz A fertőzésből, de ehhez 
szakorvos szigorú felügyelete szükséges. A hepatitisz C megbetegedésre ma már van 
olyan gyógymód, amely szinte mindig sikeres. A HIV gyógyítása még nem lehetséges, 
de nagyon jó kezelés áll rendelkezésre, és az optimális kezelés érdekében Önt 
szakorvoshoz utaljuk be. 
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Ennek a vizsgálatnak a részeként kapni fogok szájon át szedhető pre-expozíciós 
profilaxist (PrEP)? 
A vizsgálatok azt mutatták ki, hogy a HIV-gyógyszer (emtricitabin/tenofovir-disoproxil) 
folyamatos szedése több mint 80 %-kal csökkenti annak esélyét, hogy elkapja a HIV-fertőzést. 
Ennek a HIV-gyógyszernek az adása nem tartozik a vizsgálatnak a kereti közé, ezért javasoljuk, 
hogy erről a megelőzési módszerről egyeztessen a vizsgálatot végző orvossal, mivel ő 
tájékoztatást tud adni arról, hogy miként juthat hozzá ehhez a gyógyszerhez. Ugyanakkor 
javasoljuk, hogy a PrEP ne helyettesítse az óvszert, hanem a védekezésnek csak egy további 
rétege legyen.    
 
Szedhetek PrEP-et, miközben részt veszek ebben a vizsgálatban?  
Igen. Ha úgy dönt, hogy a PrEP fontos Önnek a HIV-fertőzés megelőzésében, akkor bátorítjuk, 
hogy szedje a PrEP-et, és tájékoztatást adunk annak helyes szedéséről. 
 
Mire kérjük meg, ha csatlakozik ehhez a kutatási projekthez?  
Ha hajlandó részt venni ebben a vizsgálatban, akkor minden más teszt vagy eljárás elvégzése 
előtt alá kell írnia a beleegyező nyilatkozatot.  A beleegyező nyilatkozat megadása után vért 
vesznek Öntől annak megállapítására, hogy alkalmas-e a részvétel folytatására.  
 
A projekt első napja (bevonási látogatás) 
Amennyiben a fent említett feltételeknek megfelel és szeretne részt venni ebben a vizsgálatban, 
aláírta a beleegyező nyilatkozatot, kikérdezték az egészségügyi állapotáról és a kapott 
gyógyszerekről és kezelésekről, és nem állnak fenn a vizsgálatban való részvételét befolyásoló 
fizikális és pszichiátriai állapotok, akkor beveszik (bevonják) a vizsgálatba. Megkérik, hogy 
töltsön ki egy kérdőívet a szexuális viselkedéséről, valamint egy kérdőívet a majdani megelőző 
vizsgálatokban való részvételi hajlandóságáról. Tájékoztatást kap a biztonságos szexről és a 
HIV-ről/AIDS-ről és STI-kről, és tájékoztatást kap a pre-expozíciós profilaxisról (PrEP), és 
arról, hogy miként védheti meg magát a HIV-vel és más STI-kkel való megfertőződéstől. Ha 
bármely nemi úton terjedő betegségre pozitív lesz a teszteredmény, akkor a vizsgálatvezető 
orvos a gondozás országos szabványainak megfelelően határozza meg a pozitív teszteredmény 
legjobb kezelésének módját. Ha hepatitisz A vagy B esetében negatív az eredménye, akkor azt 
tanácsolják, hogy a jövőbeni fertőzés megelőzése érdekében kérjen védőoltást az országos 
irányelveknek megfelelően. A vér egy részét jövőbeni tesztekhez tárolják az 
immunrendszerének HIV-vel szembeni ellenállóképessége vizsgálatához, vagy ha HIV-
pozitív, akkor a vírus típusának és ellenállóképességének vizsgálatához.   
 
A bevonási látogatás mintegy 1 órát vesz igénybe. 
 
  
A vizsgálathoz való csatlakozás után (utánkövető látogatások) 
 
Megkérik, hogy 12 hetente (3 havonta) jöjjön vissza, egészen 12 hónapos időtartamig. 
Tájékoztatást kap a biztonságos szexről és a HIV-ről/AIDS-ről és tájékoztatást kap a PrEP-ről. 
Minden látogatáson vért vesznek Öntől. Az egyes látogatásokon vett vér mennyisége 16,5 ml 
(ez hozzávetőleg egy evőkanálnyi mennyiségnek felel meg), a látogatás dátumától függően. A 
vért HIV-tesztek és a fent felsorolt nemi úton terjedő fertőzések vizsgálatához használjuk fel.  
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Kérni fogunk vizeletmintát, és kérni fogunk keneteket is a végbélből és a torokból, amelyeket 
a fent felsorolt STI-k vizsgálatához használunk fel. A kenetet saját maga is leveheti, ha így 
jobban szeretné, és ennek elvégzéséhez megadjuk az utasításokat. Az utánkövetési látogatások 
mintegy 30 percet vesznek igénybe. 
 
A HIV teszt eredményei 
Ha a HIV-teszt eredménye pozitív, akkor tanácsokat kap arról, hogy mit tehet saját maga és 
partnere érdekében, és hogy mi miben segíthetünk Önnek. Esetleg azt javasoljuk, hogy további 
vizsgálatokra és kezelésre van szüksége, és beutalást kap megfelelő egészségügyi 
létesítménybe vagy az országa szerinti irányelveknek megfelelő jogai alapján a választása 
szerinti orvoshoz.  Ha a teszteredmény negatív, akkor tanácsot kap arra vonatkozóan, hogy 
miként maradjon negatív.  Ha a teszteredménye nem egyértelmű vagy nem értelmezhető, akkor 
megkérhetjük 30 ml vérminta adására (ez hozzávetőleg 2 evőkanálnyi mennyiségnek felel 
meg).  
 
A vizsgálatban résztvevő tesztelő laboratóriumoknak a magyarországi törvények (18/1998. 
[VI. 3.] NM rendelet) alapján kötelességük jelenteni a HIV-szűrővizsgálat verifikáltan pozitív 
eredményét a magyarországi helyi egészségügyi hatóságok felé. Ez a jelentés anonim módon 
történik és nem tartalmazza sem az Ön nevét, sem személyazonosító adatokat.  
 
Az STI eredményei 
STI vagy hepatitisz A, B vagy C teszt pozitív eredménye esetén Ön megkeresést kap és a 
gondozási normáknak megfelelően beutalják kezelésre.  Ha a hepatitiszteszt eredménye nem 
egyértelmű, vagy nem értelmezhető, akkor megkérhetjük 30 ml vérminta adására (ez 
hozzávetőleg 2 evőkanálnyi mennyiségnek felel meg). 
 
A vizsgálatban résztvevő tesztelő laboratóriumoknak a magyarországi törvények (18/1998. 
[VI. 3.] NM rendelet) alapján kötelességük jelenteni a szifilisz-, gonorrhoea-, Chlamydia-, és 
hepatitisz-szűrővizsgálat pozitív eredményét a magyarországi helyi egészségügyi hatóságok 
felé. Ez a jelentés anonim módon történik és nem tartalmazza sem az Ön nevét, sem 
személyazonosító adatokat. Utóbbi alól kivétel a hepatitisz, amely személyazonosító adatokkal 
jelentendő. 
 
Ha más nemi úton terjedő betegségnél pozitív lesz a teszteredmény, akkor a vizsgálatvezető 
orvos a gondozás országos szabványainak megfelelően határozza meg a pozitív teszteredmény 
legjobb kezelésének módját. 
 
6 havonta szexuális viselkedésének kockázataival kapcsolatos kérdőív kitöltésére kérjük fel. A 
vizsgálat végén ismételten megkérjük egy kérdőív kitöltésére jövőbeni HIV/STI 
vizsgálatokban való részvételi hajlandóságával kapcsolatban.  
 
Kérdéseket teszünk fel egészségi állapotáról, és az egyes látogatásokon kapott 
gyógyszerezésről és kezelésekről. 
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Vendéglátogatások és áthelyezés másik vizsgálati helyszínre 
Amennyiben úgy adódik, hogy nem tartózkodik a városban valamelyik vizsgálati látogatási 
időpont alkalmával, azonban elérhető közelségben van egy a vizsgálatban részt vevő másik 
klinika, akkor javasoljuk, hogy a jelenlegi helyszín vizsgálatvezetőjével beszélje meg, hogy 
szervezzen meg egy vendéglátogatást azon a klinikán, amelynek a közelében lesz.  
 
Továbbá ha a vizsgálatban való részvétele alatt el kell költöznie és az új hely a vizsgálati 
klinikához való utazáshoz túl nagy távolságra lesz, akkor beszélje meg a vizsgálat 
munkatársaival, hogy van-e lehetőség részvételét áthelyezni a vizsgálatban részt vevő másik 
klinikára. 
 
Mind a vendéglátogatások, mind a másik helyszínre történő áthelyezés esetén a vizsgálati 
részvételi táblázatát megosztják a választott helyszínnel, hogy Önt vizsgálati résztvevőként 
vonhassák be. 
 
Vér és adatok tárolása 
 
Engedélyével a vérét tárolni fogják.  A vért tartalmazó kémcsövön nem szerepel a neve, csupán 
egy számot fog kapni.  A laboratóriumban senki nem ismeri meg semmilyen személyes adatát. 
A vért az Institute for HIV Research, University Duisburg-Essen és laboratóriumunk, a Labor 
Krone OWL fogja tárolni. 
 
A tárolt vért az Ön engedélyével jövőbeni tesztekhez használják, annak felmérésére, hogy 
mennyire képes felvenni a küzdelmet a fertőzésekkel és a fent leírt kórokozók jobb 
megértésére.  Az etikai bizottság is felügyeli a vér és más levett anyagok jövőbeni 
felhasználását, annak érdekében, hogy ez megfeleljen az etikai normáknak és ne sértse az Ön 
által adott beleegyezést. Ide tartozik az esetleges fertőzésének típusának (pl. a HIV típusának) 
vizsgálata, valamint hogy a kórokozó milyen módon fertőzte meg a szervezetét, a 
fehérvérsejtjeinek száma, típusa és működése, valamint ezek változása az idő függvényében. 
Felhasználhatjuk az antibiotikumokkal szembeni rezisztencia vizsgálatára, valamint a 
fertőzésekkel szembeni új kezelési stratégiák tesztelésére.  További vérvizsgálatokhoz az 
Institutional Review Board (IRB) engedélye szükséges. Vérmintáit semmiféle kereskedelmi 
célra nem használjuk fel.  Az IRB-k engedélye alapján vérét külföldre küldhetjük szakorvosi 
vizsgálatokra, annak megállapítására, hogy a szervezete miként reagál a kórokozókra, valamint 
az IRB engedélyével a kórokozók jellegének vizsgálatára.  Amennyiben Ön nem egyezik bele 
a minták jövőbeni felhasználásába, a mintákat a vizsgálat végén megsemmisítjük.  
 
Tudjuk, hogy a szüleitől örökölt gének sokszor fontos szerepet játszanak immunrendszerének 
a kórokozókra adott reakciójában. Emiatt esetlegesen genetikai vizsgálatnak vetjük alá a tárolt 
mintáit. A tárolt mintáit csak arra használjuk, hogy jobban megismerjük az adott személynek a 
jelen vizsgálatban értékelt fertőzésekre – különösen a HIV-fertőzésre – adott reakcióit. Csak 
bizonyos géneket vizsgálunk meg.  

A kutatók általában nem tervezik, hogy a mintáival végzett jövőbeni vizsgálatok 
eredményeinek birtokában felveszik a kapcsolatot Önnel, vagy egészségügyi szolgáltatójával, 
mivel ezeken a mintákon nem szerepelnek az Ön azonosításához szükséges személyes adatai.  
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A minták kutatási célokra szolgálnak, nem pedig az Ön egészségének felmérésére.  

Az Ön mintái hozzájárulhatnak egy új találmányhoz vagy felfedezéshez. Az ilyen találmányból 
vagy felfedezésből származó pénz vagy egyéb hasznon Önnel történő megosztása nem 
tervezett. 

Adatait a vizsgálat lezárulta után 20 évig lezárt létesítményekben tárolják a BIOPHICS 
adatkezelő központban Thaiföldön. Adatai csak az Ön kezelőorvosa számára lesznek 
azonosíthatók. Az adatok csak egy kijelölt azonosító alatt kerülnek tárolásra. Ha és amikor az 
adattárolás jóváhagyása lejár, akkor az összes adat megsemmisítésre kerül. 

A vizsgálattól bármikor visszaléphet. Az Ön személyes döntésén múlik, hogy adataival és az 
addig összegyűjtött mintáival mi történjen. Az adatai és az addig összegyűjtött mintái értékesek 
a jelen vizsgálat értékelése szempontjából. Ezért kérjük, hogy visszalépése esetén igényelje az 
álnévvel jelölt mintáinak és adatainak anonimizálásást. Ebben az esetben is dönthet úgy, hogy 
korlátozza mintáinak és adatainak a protokollban jelenleg még nem szereplő célokra történő 
jövőbeni felhasználását. Amennyiben tartózkodik az anonimizálástól, akkor az addig gyűjtött 
mintái és adatai az Ön kérésére megsemmisítésre kerülnek.  Az adatok és a minták a 
visszalépésig a jogszabályokbak megfelelően kerülnek feldolgozásra. 
 
Az adatokból és a tárolt mintákból adódó kockázatok:  A legnagyobb kockázat az adatok nem 
tervezett kiadása a vizsgálati nyilvántartásból. Nagyon kicsi az esélye annak, hogy ilyen 
információ az Ön engedélye nélkül kiadásra kerül a vizsgálat munkatársain kívüli 
személyeknek. Az információ nem tervezett kiadásának lehetséges problémái a családtagok, 
barátok körében és a közösségén belüli problémák, vagy elutasítás, amikor biztosít akar kötni, 
vagy állásra pályázik. Hasonló problémák léphetnek fel, ha saját maga ad ki információkat, 
vagy hozzájárul az egészségügyi nyilvántartásának kiadásához. 
 
Ennek és más vizsgálatnak az eredményei közzétételével Ön személyesen nem lesz 
azonosítható. 
 
Ha a vizsgálat során nem akarja, hogy vére tárolásra kerüljön, akkor erről szóban, vagy írásban 
tájékoztathatja a vizsgálati team egyik tagját. Átadja a „visszalépés a mintatároláshoz való 
beleegyezés” nyomtatványát, amelyet aláírva dokumentálhatja a visszalépését. 
 
Hol vizsgálják a mintáimat? 
 
A jelen vizsgálat során gyűjtött minták többségét Németországban tesztelik és elemzik, a 
központi Laboratory Krone Gbr laborban, és részben az Esseni Egyetemi Kórház HIV-kutató 
Intézetében. Az adatok és a minták csak olyan nemzetközi partnerekkel kerülnek megosztásra, 
akik ugyanazokat a nemzetközi GCP-ICH minőségi normákat garantálják, mint amelyek itt 
Magyarországon érvényesek. A Thaiföldön levő BIOPHICS adatkezelő központ nagy 
tapasztalattal rendelkezik hasonló vizsgálatok előkészítésében és lefolytatásában szerte a 
világon. 
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Ahhoz, hogy valamelyik munkatárs a vizsgálatból mintákhoz vagy adatokhoz juthasson 
teszteléshez vagy elemzéshez, először igazolni kell, hogy a munkatársnak szüksége van a 
mintákra/adatokra és be kell szereznie a vizsgálatot felügyelő Institutional Review Boards 
jóváhagyását. A szükséges jóváhagyásokat beszerző munkatársaknak átadott összes minta és 
adat álnevesítésre kerül, majd a vizsgálat tárgyának azonosítószámával kerülnek ellátásra, de 
nem tartalmazzák az Ön nevét vagy egyéb azonosító adatát. 
 
Milyen körülmények között kéri az orvos, hogy lépjek ki a projektből annak befejezése 
előtt?  
 
Ha nem tudja betartani a vizsgálat ütemezését vagy ha a vizsgálatvezető orvos úgy ítéli meg, 
hogy a vizsgálatban maradás nem szolgálja az Ön érdekeit, akkor felkérést kaphat a 
vizsgálatból való kilépésre. Ha a vizsgálatból való kilépésre kérik fel, akkor a vizsgálat 
munkatársai segítik átirányítani megfelelő egészségügyi szolgáltatóhoz. Akkor is a 
vizsgálatból való kilépésre kérhetik fel, ha azt a vizsgálat támogatója lemondja a vizsgálatot a 
németországi Esseni Egyetemi Kórháznál.  
 
Milyen kockázatokkal jár az ebben a kutatási projektben való részvétel?  

 
A szexuális viselkedéssel kapcsolatos kérdőívek megválaszolása: Ön félénknek, vagy 
kényelmetlenül érezheti magát, amikor személyes jellegű kérdésekre – így a szexuális 
viselkedésével kapcsolatos kérdésekre – kell válaszolni. Azáltal, hogy lehetőséget adunk a 
kérdőív önálló kitöltésére egy táblagépen, próbálunk kényelmesebb lehetőséget nyújtani az 
ilyen adatok megadására. A kérdőív nem tartalmazza az Ön nevét vagy bármely más azonosító 
adatot, csak egy azonosítószámot, amellyel nyomon követhetjük az információkat a vizsgálat 
során. 
 
Vérvétel:  Kellemetlen érzés, vérzés, duzzanat, szédülés vagy véraláfutás léphet fel ott, ahol a 
tű behatol a karba.  Ritkán ez ájulást vagy fertőzést okozhat, nagyon ritkán pedig olyan 
sérüléseket okozhat a véredényen vagy idegeken, amely egyes estekben tartós károsodáshoz 
vezethet.  Egyes személyeknél vérszegénység alakulhat ki (alacsony lesz a vörösvérsejtek 
száma).  Figyelemmel kísérjük a vérsejtek számát és ha alacsony a vérsejtek száma, akkor 
módosítjuk a vérvételi ütemezést.   
 
Szociális kockázatok:  Fennáll a veszélye, hogy szexuális preferenciái mások tudomására 
jutnak. Például megtudhatják, hogy Ön meleg vagy biszexuális. Ha mások tudomására jutnak 
az Ön szexuális preferenciái, akkor olyan problémákat okozhatnak, mint a megbélyegzés a 
közösségében, családtagjai körében és/vagy munkahelyén.  Mások elítélhetik azért, mert részt 
vesz ebben a vizsgálatban. Szociális hátrányok is érhetik a vizsgálat folyamán.  Ilyenek 
lehetnek a fizikai atrocitások, kapcsolati problémák, öngyilkossági kísérletek, amelyek nem 
okvetlenül függenek össze a vizsgálattal. A vizsgálat munkatársai megfelelő lépéseket tesznek 
annak érdekében, hogy segítsék Önt a vizsgálatban való részvétele miatt esetlegesen átélt 
diszkriminációk esetén. Ha HIV-pozitív lesz a tesztje, akkor gyakrabban kell visszajönnie a 
klinikára, amely felfedheti a HIV-állapotát mások számára és hasonló szociális problémákat 
okozhat. Ha megtudja, hogy HIV-pozitív, akkor depresszió és öngyilkossági hajlam alakulhat 
ki Önnél. Személyes adatainak legmagasabb szintű védelme érdekében a személyét azonosító  
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adatait – így nevét és korát – a bevonás időpontjában gyűjtjük össze, és olyan zárható 
szekrényben tároljuk, amelyhez csak a vizsgálati helyszínenként más és más vezető személyzet 
férhet hozzá.  Ezt követően kap egy vizsgálati számot, amelyet minden további látogatás során 
a neve helyett használunk.  Ezt a vizsgálati számot csak a vizsgálat munkatársai ismerik, a 
vizsgálati teamen kívül senki más.  Ezek a lépések biztosítják személyes adatainak titkosságát, 
és minimálisra csökkentik annak esélyét, hogy a szexuális preferenciáit és HIV-státuszát mások 
megismerjék. 
 
A genetikai vizsgálatok és a HLA-tesztek kockázata: A genetikai vizsgálatokkal kapcsolatos 
legnagyobb kockázat az adatvédelem. A tesztek eredményei arról nyújtanak tájékoztatást, hogy 
az egyes betegségekre mennyire fogékony. Visszaélés esetén ezeket az információkat 
diszkriminatív módon is felhasználhatják (például biztosítótársaságok). Rendkívül kicsi a 
kockázata, hogy ez megtörténjen, mivel teszteredményei nem képezik részét a vizsgálati 
nyilvántartásoknak és nem adjuk át a klinikának. Csak arra használjuk, hogy a 
vizsgálatvezetőknek tájékoztatást adjunk az Ön immunrendszeréről. Személyének védelme 
érdekében egy kódot rendelünk az eredményekhez. A HLA (humán leukocita antigén) típusa 
csak a kódolt vizsgálati számmal, és nem az Ön nevével vagy egyéb személyes adatával 
kapcsolódik Önhöz. Sem Ön, sem a személyes kezelőorvosa nem kapja meg a tesz 
eredményeit. A genetikai teszteléshez való hozzájárulását külön beleegyező nyilatkozaton 
adhatja meg. 
 
Az STI tesztek kockázatai: Fennáll a minimális veszélye annak, hogy szexuális preferenciái 
mások tudomására jutnak. Ha mások tudomására jut, hogy Önnek nemi úton terjedő fertőzése 
van, akkor ez olyan problémákat okozhat, mint a megbélyegzés a közösségében, családtagjai 
körében és/vagy munkahelyén.  Mások elítélhetik azért, mert részt vesz ebben a vizsgálatban. 
Másokat is megfertőzhetett, és ennek közlése kényelmetlen lehet és problémákat okozhat. Ez 
okozhat párkapcsolati problémákat is. A nemi úton terjedő fertőzések kezelhető betegségek, és 
azonnal beutalást kap kezelésre. Sikeres kezelés után már nem fertőz és nem rendelkezik a 
betegséggel. A vizsgálat munkatársai megfelelő lépéseket tesznek annak érdekében, hogy 
segítsék Önt a vizsgálatban való részvétele miatt esetlegesen átélt diszkriminációk esetén. A 
vizsgálat munkatársai azonban nagy gondot fordítanak rá, hogy minimálisra csökkentsék ennek 
elfordulási kockázatát.  Ennek érdekében a személyét azonosító adatait – így nevét és korát – 
a bevonás időpontjában gyűjtjük össze, és olyan zárható szekrényben tároljuk, amelyhez csak 
a vizsgálati helyszínenként más és más vezetőszemélyzet férhet hozzá.  Ezt követően kap egy 
vizsgálati számot, amelyet minden további látogatás során a neve helyett használunk. Ezt a 
vizsgálati számot csak a vizsgálat munkatársai ismerik, a vizsgálati teamen kívül senki más.  
Ezek a lépések biztosítják személyes adatainak titkosságát, és minimálisra csökkentik annak 
esélyét, hogy adatait mások megismerjék. 
 
Mi haszna van annak, ha részt veszek ebben a vizsgálatban? 
 
A klinikai vizsgálatból származhat előnye, azonban a jelen vizsgálatban való részvételből 
közvetlen haszna nem származik. 
 
A vizsgálat során oktatást kap a HIV-ről, tanácsadást és kockázatcsökkentési oktatást arról, 
hogy miként védheti magát a HIV-vel és más STI-kkel való fertőzéstől. Három havonta  
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díjmentesen tesztelni fogják a nemi úton terjedő betegségekre. Tájékoztatást fog kapni az 
egészségi állapotáról, és esetleg találunk HIV-fertőzést vagy más, kezelhető fertőzést. A 
jövőben Ön és mások is hasznát láthatják a jelen vizsgálatból megismert információknak.    
  
Részt vehetek egyidejűleg más kutatási vizsgálatokban is? 
 
Általában nem jelent problémát, ha más kutatási célú vizsgálatokba is részt vesz, miközben 
ebbe is bevonták. Ilyen esetben kérjük, hogy előbb beszélje meg a vizsgálati teammel, így az 
adott helyzetre vonatkozó részletes tanácsot tudnak adni.  
 
Ezen kívül az is lehetséges, hogy a vizsgálati team ajánlani tud olyan vizsgálatot, amelyben 
való részvételre Ön alkalmas lehet. Ha ez történik, akkor valószínű, hogy a másik vizsgálatot 
ugyanaz a vizsgálati team dolgozta ki és kapcsolódik ehhez a vizsgálathoz. Ilyen esetben a 
vizsgálati team megpróbálja csökkenteni a begyűjtendő vér és egyéb minták mennyiségét, 
valamint lehetőség szerint úgy enyhíteni a kényelmetlenséget, hogy a két vizsgálathoz 
egyesítik a látogatásokat és a teszteket. A vizsgálati team ugyanakkor azt is egyértelműen 
közölni fogja, hogy mikor vannak további olyan tesztek és látogatások, amelyek a jelen 
vizsgálat részeként nem végezhetők el. 
 
Titoktartás 
 
Minden adatot és mintát bizalmasan kezelünk az orvosi titoktartási kötelezettségnek és az 
adatvédelmi törvénynek megfelelően. Minden adatot és mintát álnévvel jelölünk, ami azt 
jelenti, hogy a vizsgálat összes résztvevője egy vizsgálati számot kap, amelyet csak a vizsgálat 
munkatársai ismernek a klinikán, és ez biztosítja a kutatási adatok titkosságát.  Minden 
vérmintán csak a dátum, az Ön vizsgálati száma és a vizsgálati látogatás száma szerepel. Nem 
jogosult több helyszínen történő bevonásra. Az egyes résztvevők több helyszínen történő 
többszörös bevonásának észleléséhez számokból és betűkből álló egyszerű kódot alkalmazunk. 
 
A tárolt adatok csak a jelen vizsgálattal összefüggésben kerülnek felhasználásra. Az Önnel 
kapcsolatos adatok prezentációk és kiadványok révén kerül megosztásra más kutatásvezetőkkel 
és a tudományos közösséggel; Önt azonban nem azonosítják név szerint vagy más olyan 
személyes adattal, amely az Ön azonosítására lenne használható. Adatait a vizsgálat lezárulta 
után 20 évig lezárt létesítményekben tárolják a BIOPHICS adatkezelő központban Thaiföldön. 
Ha és amikor az adattárolás jóváhagyása lejár, akkor az összes adat megsemmisítésre kerül. 
 
Adatvédelem 
Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (EU- GDPR) az alábbi jogokat biztosítja 
Önnek: 

• tájékozódás adatainak feldolgozásáról 
• adatainak helyesbítése vagy törlése 
• az adatkezelés korlátozása (csak tárolás engedélyezése) 
• az adatkezelés kifogásolása 
• az adatok hordozhatósága 
• az adott beleegyezés visszavonása jövőbeni hatállyal 
• panasz benyújtása az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál. 
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Az Esseni Egyetemi Kórház HIV-kutató Intézete felelős a jelen vizsgálat adatainak 
feldolgozásáért. Ön jogosult a személyes adatairól való tájékoztatásra, és azok helyesbítésére, 
amennyiben az adatok hibásak. Adatainak felhasználásával, adatai titkosságának megőrzését 
szolgáló óvintézkedésekkel, és másolatok beszerzésének módjával kapcsolatos további 
részletekért az alábbi személyhez fordulhat: 
Institut für HIV-Forschung 
Universitätsklinikum Essen 
Virchowstr. 171, 45147 Essen, Németország 
Tel.: +49 201 723 4375 
E-mail: studien@hiv-forschung.de 
 
A Semmelweis Egyetem adatvédelmi felelőséhez is fordulhat kérdéseivel: 
Dr. Trócsányi Sára 
Tel.: 06-1/224-1547 
E-mail: adatvedelem@semmelweis-univ.hu 
 
Adatvédelemmel kapcsolatos panasszal az illetékes országos hatósághoz is fordulhat: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (www.naih.hu) 
 
A vizsgálat jóváhagyása és felügyelete  
 
Ezt a kutatási projektet számos bizottság – így tudományos ellenőrző és etikai bizottság – 
felügyeli, amelyek gondoskodnak a vizsgálatok etikus és szabályszerű tudományos indokkal 
való elvégzéséről.  A bizottságok biztosítják, hogy a vizsgálat szabályosan kerüljön elvégzésre, 
és ügyelnek arra, hogy az önkéntesek ne szenvedjenek sérelmet a vizsgálatban való részvételük 
miatt és megfelelő orvosi ellátásban részesüljenek, ha súlyos egészségügyi probléma 
jelentkezik a vizsgálat során. A vizsgálat a német és a magyar Orvosi Kamara etikai kódexének 
betartásával kerül elvégzésre. 
 
Ezt a vizsgálatot a University Duisburg-Essen IRB-je és a Semmelweis Egyetem etikai 
bizottság hagyta jóvá. A vizsgálatot rendszeresen ellenőrzik annak érdekében, hogy 
folyamatosan megfeleljen az etikai normáknak. Megfigyelők, az IRB/EC, országos vagy helyi 
hatósági tisztségviselők ellenőrizhetik egy egyes résztvevők vizsgálati nyilvántartásait a 
vizsgálatban résztvevők védelme, a protokoll betartása, valamint a nyilvántartások pontossága 
és teljessége érdekében. Ennek része lehet a jogszabályi akták ellenőrzése is, annak érdekében, 
hogy a jogszabályi előírások betartásra kerüljenek. 
 
A vizsgálati team tájékoztatni fogja Önt a vizsgálattal kapcsolatos esetleges változásokról. 
 
Kifizetik az utazást és a kiesett időt? 
 
Díjazást fog kapni a vizsgálattal töltött időért és utazásért.  Minden ütemezett látogatásért 20 
eurót kap. A záró látogatást 30 euróval díjazzák, ha azt megelőzően minden más látogatást 
teljesített. Egyéb esetekben 20 eurót kap. 
 
A vizsgálatvezető által egyéb egészségügyi okok miatt kért további látogatás esetén a  
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vizsgálatvezető nyújt díjazást a nem ütemezett látogatásokért, az ütemezett látogatással 
megegyező összegben.  A vizsgálatvezető megítélése szerint a vizsgálattal össze nem függő, 
más okból történő látogatásokért nem jár díjazás 

A részvétel alternatívái 
A választása szerint nem vesz részt ebben a vizsgálatban vagy más kutatási vizsgálatban vesz 
részt, ha van ilyen. 

Problémák vagy kérdések 
Ha kérdései vannak fel ezzel a vizsgálattal, az önkéntesként fennálló felelősségi körével 
kapcsolatban, vagy problémák vagy aggályok merülnek fel a vizsgálatban kapott kezelésekkel 
kapcsolatban, akkor forduljon a vizsgálatvezetőhöz, Prof. Dr. med. Hendrik Streeck úrhoz vagy 
a helyszíni vizsgálatvezetőhöz, Dr. Tamási Bélához. 
 
Ha ki akar lépni a vizsgálatból, akkor forduljon a vizsgálatvezetőhöz vagy a kutatás bármelyik 
munkatársához a +49 0201/723- 4375 vagy +36 20 666 3528 számon. A jelen kutatási 
vizsgálatban való részvételével semmilyen jogi igényéről, jogairól vagy kártérítésről nem 
mond le. 
 
 
_____________________________________    ___________      __________ 
ÖNKÉNTES ALÁÍRÁSA                                    DÁTUM / IDŐPONT 
 
 
 
_______________________________________________________________________ 
ÖNKÉNTES NEVE NYOMTATOTT BETŰKKEL 
 
 
 
______________________________________________         __________      __________ 
A BELEEGYEZÉST LEBONYOLÍTÓ SZEMÉLY ALÁÍRÁSA   DÁTUM              
IDŐPONT 
 
 
 
_______________________________________________________________________ 
A BELEEGYEZÉST LEBONYOLÍTÓ SZEMÉLY NEVE NYOMTATOTT BETŰKKEL 
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BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT 

 
Résztvevő nyilatkozata 
Felkérést kaptam a következő STIPnet Vizsgálatban való részvételre: „Európai HIV- & STI-
megelőzési hálózat vizsgálata”. A vizsgálatvezető vagy megbízottja elmagyarázta a tesztelés 
jelentőségét, a vizsgálat időtartamát, a velem végzendő teszteket, az alkalmazandó 
módszereket, és az általam vállalt kockázatokat és veszélyt. Kifejezetten hozzájárulok ahhoz, 
hogy vizsgáljanak HIV-re, nemi úton terjedő fertőzésekre és hepatitiszre. Lehetőséget kaptam 
arra, hogy kérdéseket tegyek fel ennek a kutatási vizsgálatnak a céljáról és jellegéről, és arról, 
hogy mit várnak a részvételemtől. Minden kérdésemet megelégedésemre megválaszolták. 
Ennek a beleegyező nyilatkozatnak az egyik példányát megkapom. Tudom, hogy bármikor, 
indoklás és minden hátrányos következmény nélkül visszavonhatom a részvételi 
beleegyezésemet. 
 
Beleegyezés és kilépés további tesztekhez: 
Kérjük, jelölje be az üres területtől jobbra levő, választása szerinti jelölőnégyzet(ek)et (ne 
feledje, hogy továbbra is részt vehet a vizsgálatban, ha az alábbi opciók bármelyikét 
elutasítja): 

Tárolás: 

! ________Engedélyezem minták tárolását jövőbeni HIV, STI tesztekhez és 
immunológiai vizsgálatokhoz. 

! ________Nem engedélyezem minták tárolását jövőbeni HIV, STI tesztekhez és 
immunológiai vizsgálatokhoz. 
 

Genetikai vizsgálatok: 

! ________Engedélyezem genetikai vizsgálatok elvégzését a tárolt mintákon.  

! ________Nem engedélyezem genetikai vizsgálatok elvégzését a tárolt mintákon.  

 
A jelen kutatási projekten belül személyes adatokat és orvosi leleteket gyűjtünk össze. 
Ezeknek a projekttel kapcsolatos adatoknak az átadása, tárolása és értékelése a 
jogszabályoknak megfelelően történik, és a projektben való részvétel előtt az alábbi 
önkéntes nyilatkozatot igényli: 
 
Hozzájárulok ahhoz, hogy a vizsgálatban gyűjtött adatok név nélkül (álnéven) 
kérdőíveken és/vagy elektronikus adathordozókon kerüljenek rögzítésre. Hozzájárulok 
továbbá, hogy a vizsgálat adatai névtelenül felhasználhatók legyenek tudományos 
prezentációkhoz és kiadványokhoz. 
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 A vizsgálati team felveheti velem a kapcsolatot olyan jövőbeni kutatásokkal 

kapcsolatban, amelyeket esetleg érdekelhetnek engem. 
  A vizsgálati team nem veheti fel velem a kapcsolatot olyan jövőbeni kutatásokkal 

kapcsolatban. 
 
 
Hozzájárulok adataim, különösen kényes személyes adataim gyűjtéséhez és tárolásához.  

 Igen  
  Nem  

 
Tájékoztatást kaptam a tájékozódáshoz és tiltakozáshoz való jogomról.  

 Igen  
 Nem 
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